
 
 22.2.2023   גתשפ"ה - אדרא'                  25גיליון מספר                                  עלון קהילת ֵרעים         

 

1 
 

 



 
 22.2.2023   גתשפ"ה - אדרא'                  25גיליון מספר                                  עלון קהילת ֵרעים         

 

2 
 

 



 
 22.2.2023   גתשפ"ה - אדרא'                  25גיליון מספר                                  עלון קהילת ֵרעים         

 

3 
 

 

 יונתן - פתיח       

 

מתח באוויר. דאגה, אפילו חרדה, חוסר אונים. פילוג 

בעם. חיבור בקבוצת הדומים לנו, עומדים יחד בהפגנות, 

טיה... -קר-מו-טיה, ד-קר-מו-מנופפים בדגלים, וצועקים ד

מה עוד אפשר לעשות? זה משפיע על מישהו? האם 

זה שאנשים צריך להגביר את הפעילות והלחץ? איך 

משכילים מעלים על הדעת הצעות קיצוניות כאלה? מה 

המניעים שלהם? ואולי זה לא נורא? כבר היו תקופות 

שהרגשנו כך, גם כשבגין עלה לשלטון חשבנו שזה הסוף 

ת הגיע אאבל מדינה המשיכה לצעוד קדימה, )אפילו סאד

לארץ ונחתם שלום עם מצריים(. כבשנו את דרום לבנון, 

רום לבנון. רבין נרצח, נתניהו שוב בשלטון, יצאנו מד

השמאל מתרסק, אין שמאל בפוליטיקה, האופוזיציה 

 מפולגת,  נורא! נורא! מצד שני... 

"החיטה צומחת שוב", "השקדייה פורחת ושמש פז 

זורחת", הרקפות פורחות בוורוד, הכלניות באדום, הקניון 

"ג הומה בני אדם, במסעדות צריך להזמין מקום, בנתב

₪  10,000,000אין חניה, וב"מכבים" מוכרים בתים ב 

 )עשרה מיליון שקלים חדשים( 

אז אולי אם "עברנו את פרעה )ואת אנטיוכוס ואת היטלר( 

 נעבור גם את זה!" 

משהו פה לא נורמאלי. ואולי לא נורמאלי זה הנורמאלי 

 החדש. 

 יונתן                                   

 :בעלון הפעם

 מיכל.  –שער, יעדים    1-2מודים ע

 דרכים לאומללות 6+  פתיח - יונתן  3עמוד  

 רשמים מכנס בן דתי - אייל  4-6עמוד 

 דברים קטנים דברים גדולים. –נילי    6 עמוד

 פגישה אישית –פנינה דרורי   7-9 יםעמוד

 חברינו מצלמים 10 העמוד

 הכח הנשי –גילה אלון  11-14 יםעמוד

 אייל אלף . שיר החודש – 14עמוד 

 זה היה בחודש שבט 15-17 יםעמוד

 

 

 

 דרכים פשוטות להשגת אומללות  6

משנכנס אדר מרבים בשמחה, והוא נכנס היום. 

הפסיכולוג האמריקאי ד"ר סול הרציג כתב מאמר 

דרכים פשוטות להשגת  6נוקב ושמו *"

אומללות"*. הנה האסטרטגיות הכי בדוקות 

 לשמחה: ומנוסות כדי לא להגיע

היצמדות לזכויות. תמיד תרגישו שמגיע לכם,  .1

שהחיים חייבים לכם, שנולדתם כדי לקבל. חפשו 

תמיד אי צדק בכך שלאחרים יש ולכם אין, ואל 

 תסכימו לשום ויתור או פשרה.
 

הכול אישי נגדכם. צאו תמיד מתוך הנחה שהכל  .2

נעשה מתוך כוונה רעה. נסו תמיד למצוא כוונות זדון, 

על כל הזדמנות לראות זאת כהוכחה סופית וקיפצו 

 שאתם לא חשובים לאחרים.
 

התמקדו בבעיות. תאתרו את כל הבעיות שלכם  .3

ותחשבו עליהן תמיד, תטפחו בעצמכם את הגישה 

שאתם לא יכולים לעשות שום דבר אחר עד שכל 

 הבעיות הקודמות ייפתרו.
 

נפחו כל דבר. אל תשמרו על פרופורציות, נסו לטפח  .4

שלילית ביחס לכל תקלה ולהעצים אותה,  חשיבה

 בלי כל יכולת חרטה או מחילה.
 

צפו לקטסטרופות. חשוב לזכור שדברים איומים  .5

ונוראים עלולים לקרות בכל רגע, ולתת לדמיון 

מחלות, אסונות, פיגועים, אל תתנו  –להשתולל 

 לשום דבר להפתיע אתכם. היו דרוכים.
 

קיבלתם בחיים אל תכירו תודה. תתייחסו לכל מה ש .6

כאל נתון, בלי להודות למי שגרם לכך. נסו למקד את 

 המחשבות במה שחסר, ולא במה שיש.

רוצים לשמוח? תתרחקו כמה שיותר משש הדרכים 

 האלה. 

 חודש טוב ושמח.

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   
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 JCM - Jews, Christians, Muslimsרשמים מכנס 
 אייל ישפה

יהודי, נוצרי ומוסלמי נפגשים בעיירה בגרמניה. זו 

דיחה טובה אבל יכולה הייתה להיות תחילתה של ב

האמת היא שהמציאות עמוקה, מרתקת ומורכבת 

 הרבה יותר. 

נחתנו, נציגי המשלחת  12/2/23-ביום ראשון ה

בן שבוע  דתי-כנס ביןהישראלית בגרמניה, בדרכנו ל

ימים בעיירה ואלנדר שעל גדות נהר הריין במערבה 

עיירה מנומנמת ופסטורלית לא רחוקה של גרמניה. 

ממקום פעולתו של רש"י וקהילות שו"ם )שפייר, 

ורמייזא ומגנצה(  בהן היו פרעות תתנ"ו עת התאבדו 

יהודים על קידוש השם כדי שלא להתנצר במהלך 

 . 1096מסע הצלב הראשון בשנת 

שני  הוכלל אוניברסיטת חיפההמשלחת היא מטעם 

דנטיות מוסלמיות, ארבעה מרצים יהודיים, שלוש סטו

 ה ערביה.יסטודנטים יהודיים וסטודנטית נוצרי

מגרמניה, אנגליה, פולין,  הגיעומשתתפי הכנס 

מישראל הגיעו שתי קבוצות: שראל. וי ארצות הברית

הקבוצה בה אני הייתי חבר מאוניברסיטת חיפה 

וקבוצה נוספת שהגדירה עצמה כקבוצה פלשתינאית 

יא הגיעה מישראל, וחבריה ולא ישראלית למרות שה

נשאו דרכון ישראלי. מדובר במורה לתיאטרון, ערביה 

ישראלית בעלת זהות פלשתינאית, שמגיעה מידי 

שנה עם קבוצת תלמידי תיאטרון מכפרים ערביים 

בגליל. הם פתוחים לדיאלוג ולשיח אבל מדגישים 

שזהותם איננה ישראלית אלא פלשתינאית. חלקם גם 

 . לא מדברים עברית

חברי הכנס הקבועים מגיעים בעיקר מגרמניה 

חברים ותיקים המכירים היטב, ביניהם  ובריטניה ויש

. בסך הכל היינו עם משפחותיהם הגיעוחלקם אפילו 

גם לכנס בגרמניה התקיים במקביל  כחמישים איש.

המרכזיות במהלך ההרצאות שלושת בטנזניה וכנס 

פלאי  היו משותפות לשני הכנסים.השבוע 

 טכנולוגיה.ה

, בחור קתולי גרמני הוא המנוע הלוגיסטי שטפן

מאחורי הקלעים כשיחד איתו קבוצה של כשבעה 

משוגעים לדבר אנגלים וגרמנים, יהודים, נוצרים 

ומוסלמים, שמובילים בהתנדבות את הכנסים הללו 

מידי שנה. השנה הם חוגגים חמישים שנים של 

 פעילות.

כשכל  -יקריות במהלך השבוע יש שלוש הרצאות ע

אחת מועברת על ידי נציג אחת הדתות ונושא 

׳האם אכזבנו  יהההרצאה הוא אחיד. השנה הנושא ה

 את אלוהים?׳ 

מעניין לראות כיצד השאלה הזו מקבלת שינויים קלים אצל 

, שאל אם Lusungu Mbilinyiהכומר הטנזני, כל מרצה. 

מותר בכלל להתייחס לאפשרות שהאל יתאכזב, ובהמשך 

 מעןל, בני האדם, תייחס לעבודה של כולנוה

 Muhammad Khanהנציג המוסלמי, עתיד טוב יותר. 

על השימוש  דיברשהגיע מבריטניה )במקור הוא מפקיסטן( 

הבעייתי מבחינתו בלשון רבים. ברגע שמתייחסים 

לקבוצות, קיימת אפשרות להדרה. הוא, שחווה הדרה כזו 

לבחון את השאלה  ביקשכפליט פקיסטני באנגליה, 

כמתייחסת ליחיד. הסוגיה שהוא בחר להרחיב לגביה היא 

  שאלת ההקשבה. עד כמה אנחנו באמת מקשיבים זה לזה?

 העלתה, בריטית אף היא, Judith Silverהנציגה היהודיה, 

הלל הזקן ואמירות של נושאים מוסריים כעשרת הדברות, 

ואהבת )אל תעשה לחברך את השנוא עליך( ורבי עקיבא )

לרעך כמוך(. בדיוק כשנדמה שפסטורליה עוטפת את הכנס 

טניה, מגיעה שאלה שמחזירה אותנו מיד למצב לעומתי. 

בריטית )הודית במקור( שואלת כיצד ייתכן לאור  מוסלמית

הכתוב בתורה שמתנחלים שמכירים כל כך טוב את התורה 

מתייחסים כך לפלשתינאים. תגובת הנגד לא מאחרת לבוא 

בריטי מתפרץ וטוען שהשאלה איננה לגיטימית , יהודי ג׳ושו

משום שאנחנו נדרשים לדבר בכנס רק על עצמנו. הדרמה 

נרגעת לכאורה אבל נציגי המשלחת הישראלית, לפחות 

לא פשוט להיות ישראלי בכנס חלקם, מרגישים מותקפים. 

 בינלאומי בימים אלו. 

ם והוא בכנס יש מנגנון שמסייע להתמודד עם מצבים טעוני

לשוחח על הנושאים הללו בקבוצות קטנות וקבועות לאורך 

, טניההכנס. הקבוצה הקטנה בה אני שותף מכילה גם את 

, סטודנטית קשתהבריטית ששאלה את השאלה, גם את 

, פלשתינאיםישראלית שחשה פגועה מאוד, עוד שני 

 ,ליברלית מלונדון והמנחה רבה, פרוטסטנטיתגרמניה 

יטי. השיחה שמתפתחת בקבוצה מאוד בר קווייקרהוא ש

טעונה אבל בסיכום השיחה נראה שרמות הכעס והאיבה 

 ירדו מעט. האישיים 

אחת הנשים המרשימות שפגשתי בכנס היא נזירה בשם 

מפולין. היא מתגוררת בוורשה כחלק מהיותה חברה  קשיה

במסדר בנות ציון. יש לה דוקטורט במדעי היהדות. נושא 

התזה שלה נוגע לריטואלים בבתי כנסת במגוון זרמים 

, הרבה הליברלית לאהבאנגליה. תוך כדי שיחה איתה ועם 

מלונדון אני מבין שהתנועה הרפורמית באנגליה לא דומה 

ת בארצות הברית ולמעשה היא הרבה לתנועה הרפורמי

יותר נוקשה ממנה. המקבילה הרעיונית לתנועה הרפורמית 

                    האמריקאית היא התנועה הליברלית הבריטית ונציגים שלה 

 המשך בעמוד הבא                                                    
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  המשך – JCMרשמים מכנס 

בכנס. הרבה לאה שהגיעה לכאן עם מצאים איתנו נ

שמשמש רב קהילה של הרב מרק סלומון בן זוגה ו

 . שתי קהילות )לסטר ואדינבורו( בבריטניה

 מאוד מיוחד.הוא אדם סלומון מרק הרב 

הומוסקסואל מוצהר שעבר סמיכה אורתודוקסית 

והיה שלוש שנים בחסידות חב״ד. כיום תפיסותיו 

 אורתודוקסי שלו ניכר.ליברליות יותר, אם כי העבר ה

כל טקסט בכנס מועבר לפחות באנגלית וגרמנית 

ולפעמים בכל ארבע השפות המשתתפות: עברית, 

כי כל  מצד אחד קצת מייגעאנגלית, גרמנית וערבית. 

משפט נאמר מספר פעמים, מצד שני, הכלת האחר 

 מאוד מודגשת בקרב חברי הכנס. 

צאות הימים הראשונים של הכנס מכילים יותר הר

ולמידה. כל יום מתחיל במדיטציה קצרה. לאחר מכן 

לפורום הרחב. אח"כ נכנסים לחוגים הרצאה 

. כל משתתף בוחר במה הוא במסגרות קטנות יותר

מעוניין להתמקד במסגרת החוגים. אני בחרתי 

להשתתף בבית מדרש שמלמד לסירוגין מתוך 

 מרקהרב הקוראן ומתוך התנ״ך. את החוג מעבירים 

 גרמניה חלימה,איממית מוסלמית בשם ו ןסלומו

בשנות השבעים לחייה שהתאסלמה בגיל שתים 

הקריאה בטקסטים מרתקת. והקטעים  עשרה.

מהקוראן משלימים לעתים את התמונה המובעת 

סגנון הכתיבה בקוראן מאוד שונה מהכתיבה בתנ״ך. 

, היכנס למנטליות המתאימההתנ"כית. לוקח זמן ל

ומעניין  ן בהחלט מעניינותאבל לאחר שמתרגלים ה

ללמוד מתוך ההקבלות בין הסורות השונות )פרקי 

  הקוראן( לסיפורי התנ"ך.

, טקסים הדתייםהביום חמישי בערב מתחילים 

. הטקס הראשון שמאפיינים את חלקו השני של הכנס

שנערך באחד החדרים  טקס הזיכר המוסלמיהוא 

כר שם זשהשבוע מתפקד כמסגד לכל דבר. בטקס מו

בסגנון האל במגוון דרכים ובחזרות ממושכות ורבות, 

תפילת שישי . ביום שישי הצטרפנו לדיטטיווימ

וכשעתיים אחר כך הדלקנו נרות וקיימנו במסגד 

 . היהודיים בה ניתן מקום לכל הזרמיםקבלת שבת 

לקראת קבלת שבת התלבטתי האם נכון שאחבוש 

תר כיפה במהלך הטקס שנערך בבית כנסת המאול

בכנס. לבסוף החלטתי שמכיוון שאינני אורח בכנס 

אלא משתתף ככל אחד מהמשתתפים הרי שבית 

הכנסת הזה הוא גם שלי וככזה, אין שום סיבה 

שאחבוש בו כיפה. בטקס קראנו ושרנו שירים מתוך 

ומתוך הסידור  )קהילת ֵרעים( סידור הקהילה שלנו

את קטעי התפילה לאל הובילו הליברלי הבריטי. 

 לאה ומרק, הרבנים הליברלים מבריטניה.

 

ההכנות לטקס כללו תרגום והדפסה של קטעי הקריאה מתוך 

הסידור שלנו באנגלית ובערבית. שיתוף הפעולה היה למופת 

כך, תוך פחות מיממה, היו הטקסטים מוכנים וערוכים ו

 להדפסה בשלושת השפות. 

 שהוצגו בכנס. אחרים לגבי טקסטים גם כך היה 

׳ עונג שבתשישי בערב הייתה פעילות מרגשת של ׳ביום 

 באותו יום במקרהשכללה גם התייחסויות לדתות אחרות. 

של מוחמד, על פי המסורת  וחל יום השנה לקפיצת

אגדה לנו על  הסיפר טניההמוסלמית, ממכה לאל אקצה. 

שמוחמד מגיע לשמיים ואלוהים נותן לו חמישים המספרת 

מצוות שכל מוסלמי צריך לשמור. מוחמד מביא את המצוות 

ומשכנעים אותו לחזור לאלוהים ולבקש להפחית את מספר 

המצוות. הוא ניגש תשע פעמים ובכל פעם אלוהים מסכים 

להפחית חמש מצוות עד שלבסוף נשארים המוסלמים עם 

 חמש מצוות יומיות. 

ני מניח שסיפור כזה היה מסתיים אחרת בקרב היהודים. א

לו מוחמד היה יהודי הוא היה מבקש מאלוהים להגדיל את 

)האם זו אינה מהותה של  מספר המצוות לחמש מאות

 … (היהדות הרבנית? 

שגרמה לי לחשוב תפילת שחרית בשבת בבוקר נפגשנו ל

 תמחדש על כל המפגש. לפחות פעמיים במהלך תפיל

שבנו ...״ שפטעל הממובילי הטקס בשבת חזרו ת שחרי

הרגשתי מאוד לא בנוח עם האמירה ״. מכל העמים בחרת

הזו. בשיחה מאוחרת יותר עם מרק, הרב הליברלי 

מבריטניה הבנתי שבקהילות שלהם בבריטניה הם אומרים: 

ועדיין בכנס הם מצאו לנכון,  כל העמים".עם  שבנו בחרת

ם ומוסלמים להתפלל באופן כשהם נמצאים יחד עם נוצרי

 מדיר. 

 

 

 

 

 

 

בשבת אחר הצהריים נשאתי גם אני הרצאה תחת הכותרת 

?". אם לישראלים קשה עם המונח רב למה צריך רב חילוני"

חילוני, חישבו מה אומרים בריטים וגרמנים... אני חושב 

שבסופה של ההרצאה היה יותר ברור מדוע נחוצה פונקציה 

ההבדל בין היהדות שמבטאת גם עם  כזו בעולם היהודי ועל

ותרבות לעומת האסלאם והנצרות שהן דתות בלבד. והאמת 

היא שאם נרצה נוכל למצוא מאפיינים תרבותיים גם בשתי 

 הדתות הללו. זה פשוט פחות בולט לעין.

 המשך בעמוד הבא
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  המשך – JCMרשמים מכנס 

הטקס הדתי האחרון התקיים ביום ראשון. זו הייתה 

רב זרמית משום שהיא ייצגה גם  נוצרית מיסה

קתולים וגם פרוטסטנטים. לא ברור לי מדוע הם 

מחליטים לקרוא במהלך המיסה את איגרת פאולוס 

אל הקורינתים וגם לתרגם אותה לעברית. לאיזה 

 קהל בדיוק? האם מדובר במיסיונריות?

)ישראלית  איריתעומדים להיפרד ואני שומע את  

רת שלמרות שהיא כבר לשעבר( בריטית, אומ

שלושים שנה מגיעה לכנסים בגרמניה מאנגליה, היא 

אף פעם, עד היום, לא השתמשה בגרמניה ברכבת. 

היום אין לה ברירה והיא מאוד חוששת. גם בינינו 

            הישראלים מתהלכות בדיחות שואה...

בסך הכל הכנס היה מרתק וחשף בפני דילמות רבות 

ת כיצד לשמור על זהותם מחד של בני הדתות השונו

גיסה וכיצד לא להיות פוגעני כלפי אחרים מאידך. 

מושגים כמו מרטיר, שאהיד וג'יהאד עוברים 

סובלימציה וניתנים להכלה בזכות פרשנות 

הומניסטית שלהם. משתתפי הכנס מודעים 

למהמורות ומצליחים לגשר בין התפיסות השונות תוך 

 חמישים שנה. כבוד הדדי וסובלנות דתית משך 

לגביי היא מה מקומי בכנס  שאלה שעדיין לא פתורה

דתי? -שכזה. האם יש מקום ליהודי אתאיסט בכנס בין

מצד אחד חשתי הכלה מאוד יפה מצד המשתתפים 

ויחד עם זאת, אני לא משוכנע שמקומי ביניהם. זו 

הייתה התנסות מרתקת אבל חשתי שבמידה 

מסוימת אני מפריע להרמוניית האמונה באל 

ות לו, עד גבול ששלושת הדתות האברהמיות שותפ

 .��השילוש הקדוש בנצרות

 בתמונה, חלק ממשתתפי הכנס:

 

דֹוִלים ָבִרים גְּ ַטִנים, דְּ ָבִרים קְּ  דְּ

ׇגל שְּ רְּ ִקי הֶׁ סְּ בְּ שֶׁ  28.12.2022.     ִניִלי ַזקְּ

ָהִייִתי עֹוד ָקָטן שֶׁ ַמן, כְּ ַמן ִמזְּ  ִמזְּ

ַטֵיל ִעם ַהֲחֵבִרים ַבַגן, ִתי לְּ  ָאַהבְּ

ַחֵפׂש  ִניםלְּ יְּ ַענְּ ָבִרים  מְּ  ָכל ִמיֵני דְּ

ָבעֹות ֵמֲאחֹוֵרי ַהָבִתים.  ַבָׂשדֹות ּוַבגְּ

ָקרֹוב ָלֲאָדָמה ָהִייִתי ָנמּוְך וְּ ַלל שֶׁ  ִבגְּ

ִנים נֹוָרא, יְּ ַענְּ ָבִרים מְּ  ָרִאיִתי דְּ

דֹוִלים ַמָמש לֹא רֹוִאים, ַהגְּ ה שֶׁ  ָכֵאלֶׁ

מָ  ל נְּ ָשֹחר שֶׁ מֹו טּור ָאֹרְך וְּ  ִלים,כְּ

עֹול בּוִקים ַעל ִגבְּ ָבִנים דְּ לּוִלים לְּ  ַשבְּ

ַבע ָכֹחל. צֶׁ ַטנֹות בְּ  ַוֲאָבִנים קְּ

ָכר ָתה ֲהמֹון ַמזְּ סֹוף ַהִטיּול ֵהֵבאנּו ַהַביְּ  ֹות,בְּ

ַטנֹות. ָסאֹות קְּ תֹוְך ֻקפְּ ָרה בְּ ִאָמא ָשמְּ  שֶׁ

ִסימֹות"   הִהיא ָלֲחשָ  -" ֵאיזֶׁה ֹיִפי ,ַמָתנֹות ַמקְּ

ַאֲהָבה. ָמעֹות בְּ ִתי ִמַבַעד ַלדְּ  ַוֲאִני ִחַיכְּ

נּו ַרַחקְּ ִהתְּ נּו וְּ נּו, ָגַבהְּ רּו ָשִנים, ָגַדלְּ   ֵמָהֲאָדָמהָעבְּ

ַקע ֵני ַהַקרְּ ָבר ֵאינֶׁנּו רֹוִאים זּוטֹות ַעל פְּ  .כְּ

לֵ  בְּ ִאָיה, ֻמגְּ חֹוֵקי רְּ נּו רְּ ָהַפכְּ נּו וְּ ַבַגרְּ  י ֵעיַנִיםִהתְּ

ַטִנים בְּ לֹא רֹוִאים מִ  ָבִרים ַהקְּ ת ַהדְּ ָקַפִים.ָקרֹוב אֶׁ  ִלי ִמשְּ

ַתנּו ָהֲעָרִכים ל, ִהשְּ ֵרי ַהֹגדֶׁ ַתנּו ִסדְּ  ִהשְּ

ָבִנים. לּוִלים לְּ ִפים ַשבְּ ָבר לֹא אֹוסְּ  ַהֲחֵבִרים כְּ

ָלחֹוִפים, ָעִמים ַלָשדֹות וְּ  ַוֲאִני ,עֹוד הֹוֵלְך ִלפְּ

ֱאֹסף  לֶׁ ָרִחים וְּ ֹטף פְּ ָדִפים.ִלקְּ  צְּ

ִדיָרה ֻחָלה ּונְּ ן כְּ בֶׁ ָצא אֶׁ מְּ  אּוַלי אֶׁ

ַשָיָרה ֲאֻרָכה, ָמִלים בְּ  אּוַלי נְּ

מֹול, תְּ ֵמי ָהאֶׁ ת יְּ ָצא אֶׁ מְּ  אּוַלי אֶׁ

ִמיָמה ֵאי ָשם ַבחֹול, דּוֵתנּו ַהתְּ ת ַילְּ  אֶׁ

מֹו ִחיּוְך ּוַמָבט ַטִנים כְּ ָבִרים ַהקְּ ת ַהדְּ  אֶׁ

ת  ר ַהַחם, אֶׁ שֶׁ ת ַהקֶׁ ַפת,אֶׁ ָהִאכְּ ָבה וְּ  ַהִקרְּ

ַגת ָהָהר ִפסְּ ְך לְּ רֶׁ דּו ָלנּו ֵאי ָשם ַבדֶׁ ָאבְּ  שֶׁ

ת ָהִעָקר... נּו אֶׁ ָשַכחְּ נּו ַבׇטֵפל וְּ ַמַקדְּ ִהתְּ שֶׁ  כְּ
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  עםפגישה אישית 

פנינה דרורי
 

 התחלה

סבא וסבתא רבה שלי, הורי סבי, נולדו באודסה. עקב 

היגרו למצרים. סבא שלי הם הפרעות והאטישמיות 

סוחר זהב ובמסעותיו היה מגיע הרבה לישראל היה 

למכור זהב בחברון, בירושלים ובמקומות אחרים. 

ץ אבל סבתא לא הסכימה. את  הוא רצה לעלות ַלָארֶׁ

שלשת הבנים הגדולים שלהם סבא שלח לישראל 

וסיפר לסבתא שהם בעיר אחרת במצריים.  איכשהו 

סבתא )אמא של אבא( גילתה שהבנים הגדולים שלה 

ראל היא החליטה שעולים לארץ. כשהגיעו לכאן ביש

הם קיבלו בית ערבי, עם גינה גדולה בבית דגון ושם 

 הם גרו כל חייהם.

אבא שלי גדל בבית הזה, התגייס לצבא, התחתן 

ל בכיכר דיזנגוף ויחד עם אמא הם עברו יבבית החי

יחד עם יוצאי  1950 -שהקימו ב מצליחלגור  במושב 

 מצרים.

חרוץ מאד, הוא לא נח לרגע, עבד ללא אבא היה איש 

הפסקה. הוא קיבל שטח נטע בו פרדס, הקים רפת, 

גידל אוכל לפרות וגידולים עונתיים. וגם פרחים 

לייצוא. עבד בעשייה הצבאית. מכיוון שכך חלק 

 מעבודות המשק נפלו עלינו, אשתו וילדיו.

 אני

, הבת הבכורה במשפחתי אחרי נולדה עוד נינהאני, 

ריה עוד שלושה בנים.)השם נינה נשמע לי בת ואח

גלותי ובשמינית הוספתי פ לתחילת שמי ומאז אני 

 פנינה(.

בהתחלה, אמא חלבה את הפרות ביד, בהמשך 

רכשנו מכונת חליבה ואני, נערה צעירה, על 

ליטר על  30האופניים, הובלתי את החלב למחלבה 

ליטר בכל צד שלו. )אני לא  10אמצע הכידון ועוד 

לה לדמיין מה היה קורה אם הייתי נופלת יכו

מהאופניים העמוסות(. כל המשפחה זרעה תירס לפי 

"מ היה קשר שסימן את ס 40חוט שאבא מתח, כל 

התירס יועד להיות אוכל לפרות וכדי  מקום הזריעה.

שלא כל השדה  יבשיל ביחד, כל שבוע היינו זורעים 

עבדנו בהשקיית התירס שזה אומר  .שורות 10

ביר צינורות אלומיניום ארוכים מעבר לתירס להע

בחרמש קצרנו אספסת שזה ירק לפרות,  .הגבוה

 אחר כך היינו מביאים תערובת מהמחסן ומחלקים 

 

שזה כולל:  24/7מנה לכל פרה. הרפת דורשת התמסרות 

פעמים חלוקת אוכל, טיפול בהזרעות  3חליבות ביום,  3

 ברפת יום חופשי.אין  ובהמלטות, טיפול בעגלים ובעגלות,

כל בוקר הייתי קמה מוקדם כדי להספיק לבצע את 

העבודות שיועדו לי, ואחר כך הייתי נוסעת באופניים לבית 

ק"מ. אחרי הצהריים  5 -לוד מרחק של כ-הספר רמלה

חוזרת את המרחק הזה באופניים אלא אם גנבו לי 

הוונטילים ואז הייתי חוזרת ברגל. אוכלת משהו וחוזרת 

 ת המשק.לעבודו

אבא היה האיש החשוב בבית כשאמא הייתה רואה מהחלון 

שהוא מגיע, היא הייתה קוראת לכולנו לחכות לו בסלון. אם 

הוא היה מגיע ולא היינו בסלון, הוא היה נותן שריקה וכולנו 

התייצבנו לקבל את המשימות היומיות. אבא דרש מאיתנו 

 הרבה וממני האחות הבכורה, הכי הרבה.

 מובילה אספסת קצורה מהשדה לרפתפנינה 

היה קשה! לא היו אז מכונות משוכללות ורב העבודה 

נעשתה בידיים. לא היו אז כפפות, והעור בידיים שלי נהיה 

קשה כמו כפפה. )כשהחתנתי רצו לתת לי בית במצליח 

במחיר הנחה. אמרתי להם גם בחינם אני לא לוקחת בית 

 במושב. עבדתי מספיק בעבודות המשק.(

(, רציתי ללכת לצבא, אבא שהיה 1969בתום השמינית )

דתי, לא הסכים. אמרתי לו אני עושה מה שאתה אומר לי 

אבל הבנות שלי יבואו אליך עם מדים )וכך היה(. ויצאתי 

 ללמודי גננת בסימנר לוינסקי.

         

 המשך בעמוד הבא.                                        
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 המשך -פנינה דרורי  

 עם דוד

, 17בן המושב, התחלתי לצאת כשהייתי בת  ָדִודעם 

שנות חברות, התחתנו, דוד  3( לאחר 1971) 20בגיל 

חתם לצבא קבע ועם המענק שקיבל מהצבא על 

 20,000לירות ומשכנתא של  5,000החתימה הזו )

 שנה. 20)לא צמודה( קנינו דירה ברמלה שם גרנו  י"ל

של שבועיים ויצאנו  אני ואחותי התחתנו בהפרש

מהבית. שני האחים הצעירים מאיתנו התגייסו לצבא 

ולא היה מי שיעבוד במשק. אבא היה אובד עצות, הוא 

כאב, בכה ובסוף נאלץ למכור את משק הפרות. מכיוון 

שלא ידע לנוח הוא הקים לעצמו חממת וורדים זה לא 

הלך והוא הקים "סוללה" למטילות... אבא היה חמור 

עבד ללא הפסקה, אמא אמרה שהיא תשים  עבודה,

לו בקבר טוריה כדי שיוכל להעסיק את עצמו וכשהוא 

נפטר, לפני כשבע שנים, אמא אמרה, מהיום, אני 

 נחה!

כשסיימתי את הלימודים בלווינסקי, לא הייתה עבודה 

כגננת ואבא סידר לי עבודה בתעשייה הצבאית, 

ביתנו וחצי נולדה  22עבדתי שם הרבה שעות. בגיל 

הבכורה נורית ורציתי לרדת בשעות עבודה ואז 

 מצאתי עבודה כגננת בלוד.

 את יוגב. 30ילדתי את אסנת ובגיל  24בגיל 

שנה עבדתי באותו גן בלוד בתשע השנים לאחר  25

מכן, הייתי "גננת משלימה", עובדת כל יום בגן אחר 

ך )כשהגננת שלו ביום החופשי שלה( וזה היה כף, כי כ

בחינוך נטו, אין עבודת ניהול, אחריות  סקתישע, יצא

על תשלומי הורים, על אחזקת המבנה, רק חינוך 

 ודברים כיפיים לילדים.

האוכלוסייה של לוד מאד מגוונת, בגנים יש ילדים  של 

עולים יהודים מרוסיה, מאתיופיה, מבוכרה, גאורגיה 

 מרתק ומאתגר. –ויש ילדים מוסלמים וילדים נוצרים 

 

 של היוםהילדים 

הילדים של היום הם ילדים אחרים. הם משתנים 

היו  יבעקבות הטכנולוגיה ובעקבות ההורים. כשילדי

קטנים הייתי יושבת איתם, מספרת להם סיפורים, 

משחקת איתם משחקי קופסא, היום, ההורים מצפים 

שהגן ובית הספר יחנכו את הילדים שלהם והם נותנים 

ם את הילדים יותר להם מסכים. ההורים היום מפנקי

מידי. כשהייתי ילדה עבדנו בשביל ועם ההורים שלנו. 

ההורים לא פינקו אותנו, הם לא באו למסיבות שלנו 

 ולא לקחו אותנו לבית הספר. דאגנו 

 

 

לעצמנו, היינו ילדים עצמאיים. הילדים של היום חושבים 

אני  .שההורים עובדים אצלם, "תן לי כסף", "תסיע אותי"

הלכתי ברגל לבית הספר שלושה ק"מ וכשהם צריכים 

מטר הם מבקשים הסעה.  500להגיע  למקום המרוחק 

הילדים של היום בונים על זה שהוריהם ידאגו להם כל 

 חייהם.

 יצירה

במשך השנים התאהבתי בעניין 

של עבודות יד הקשורות לחוטים, 

בדים וצמר. למדתי בבית הספר 

עסקתי לאמנויות ברמת גן, ו

בתפירה, ריקמה, סריגה, 

גובלנים, פיסול בבד. כשהילדים 

היו קטנים תפרתי להם בגדים 

סרגתי להם סוודרים ואפודות 

יותר מאוחר גיליתי שכל כך זול 

לקנות את הדברים האלה 

והפסקתי לייצר אותם. אבל 

 המשכתי לרקום, לעשות גובלנים, לפסל בבד.

 מכבים

אהבנו לגור בעיר,  עשרים שנה גרנו ברמלה, לא ממש

התגעגענו לשקט של המושב שבו גדלנו. נרשמנו 

לפרוייקט ב"רעות" אבל לאחר אירועים שונים, נרשמנו 

קנינו בית במכבים.  1990 -לפרוייקט מורים שלא צלח וב

היו לנו חברים בשלב א' של מכבים ואנחנו נרשמנו לשלב 

 בתים וכל השאר שטחי בור וטבע. לא 6ג' היו בו אז רק 

היו כבישים ולא היו מדרכות. אני זוכרת את השנה 

הראשונה כאן, היה חורף קשה, בחוץ בוץ בכל מקום, 

בבית עוד לא היה חימום והסתובבתי בו עם סוודר 

ומעיל, בשלב מסויים הבאתי מהמשק של אבא שלי תנור 

של האפרוחים, הוא עבד כמה שנים עד שָשַווק וקנינו 

 את הקמין. 

 .בים המשכתי להיות גננת בלודגם כשעברנו למכ

 פרשתי. 58בגיל  ,2009שנים הייתי גננת עד שב  34

 מה עושים בפנסיה?

אבא  טיפלתי בענייניכל השנים ובעיקר בפנסיה  .1

הוא היה הכל . שנים 7שלי. אבא נפטר לפני  ואמא

היא הייתה חסרת אונים  ,כשנפטר .בשביל אמא

ואני מילאתי את מקומו. לפני כמה שנים היא 

נהייתה מרותקת למיטה ועסקתי בכל הקשור 

חודשים, בגיל  4לעובדת הזרה שטיפלה בה. לפני 

 אמא נפטרה והפרק הזה הסתיים. 90

 עוד בעמוד בא
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 המשך -פנינה דרורי  

 המשך -מה עושים בפנסיה 
י גרים יהנשואים ושמונת נכד ישלושת ילדי .2

תם, מתארחת אצלם ובמודיעין. אני מארחת א

ומידי פעם הם קוראים לי: "אמא תכיני לי", "סבתא 

תקפיצי אותי", ואני מתייצבת למשימה. אני 

י לחוגים ולפעילויות וכולם מרוצים ימסיעה את נכד

 .הגת מרוציםנ -זה מה שעושה אותי  –

את  מחזיקהאני  –אין לי מנקה ואין לי מבשלת  .3

 הגדול במכבים. הבית

 פעמים בשבוע. 3אני הולכת ל"הולמס פלייס"  .4
" ארגון גמלאי צה"ל סניף צוותאנחנו חברים ב" .5

ענקל'ה לבקוביץ'. ירעות בהנהלת -מכבים-מודיעין

הסניף מייצר אירועים ופעילויות: סיורים, נופשים 

וטיולים ברחבי הארץ, הרצאות, סדנאות  וקורסים 

ים, ברידג', יוגה אמנות, שפות )אנגלית, במחשב

ערבית, מרוקאית, צרפתית, יידיש(. אנחנו 

בוחרים את הפעילויות המתאימות לנו. אני דוברת 

עברית, אנגלית, צרפתית וערבית )שלמדתי 

מהסבתות שלי ומהטלוויזיה( במסגרת "צוות" 

החלטתי לחזק את הצרפתית שלי ולאחרונה 

 למוד כתיבה וקריאה.הצטרפתי לחוג ערבית כדי ל
" בימי שלישי מתקיים בלוד בוקר בוקר של זהב" .6

של ארוחת בוקר והופעה במחיר סמלי ואנחנו 

 משתדלים לא לפספס.

פעם  הסתדרות גמלאי המורים אני חברה ב" .7

חודש יש שם פעילות מקסימה שנקראת ב

"משלוש יוצא אחד", יום פעילות הכולל שלוש 

ן וארוחה. ואנחנו פעילויות: הרצאה, סיור במוזאו

 שם.
 אנחנו מנויים להצגות בלוד. – הצגות .8
". הארגון לקידום ארגמןאנחנו חברים בעמותת " .9

מעמד האזרחים הוותיקים במודיעין. יש להם 

פעילות תרבותית והעשרה, סיורים, הרצאות, 

 סרטים, מפגשי ברידג', שירה חגים ועוד.
 

שגם היא  "מכבים"אנחנו חברים בעמותת  .10

 עילויות, הרצאות, מציינת חגים.מייצרת פ
 

רֹות שאני נפגשת איתם מידי פעם, בֵ יש לי חַ  .11

 מדברות, מציינות ימי הולדת.
  

. עד הקורונה חרשנו את העולם, מזרח חוץ לארץ .12

קמבודיה. בסוף החודש ום אטניומערב: יפן, סין, וי

אנחנו מחדשים את מסורת הטיולים בחו"ל. 

פטרה ואחר כך נתחיל  –מתחילים מקרוב 

 להתרחק.
 

 

 

. בשנה האחרונה הצטרפנו גם לקהילה קהילת רעים .13

הזאת. זה התחיל ביום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל. 

הגענו בשביל חברה וותיקה שלנו, שולה פוליבודה. 

התרשמתי מהטקס ושאלתי מי הפיק אותו וכך הגעתי 

 לאייל ישפה שרשם  אותנו לקהילה.

 

 הכל? איך מספיקים את

למדתי מאבא שלי לא לבזבז זמן. אבא ניצל את כל הזמן 

לעבודה, לעומתו, אני יודעת גם ליהנות.  אני קוראת את כל 

המידע שמגיע מהגופים הנ"ל כל פעילות שנראית מתאימה 

לי, נרשמת וכך הימים, השבוע והחודש שלי מתוכננים. אני 

טיפוס מאד חברותי, אם אין לי משימה בבית )לבשל, 

לנקות, לסדר( והנכדים לא קוראים לי, השבוע זורם לפי 

ת, לאחרונה  בֶׁ התכנית. פעם לא ידעתי לנוח, לא ידעתי לשֶׁ

 אני מתחילה להשלים עם הגיל ולפעמים אני גם נחה קצת.

 

 דאגות

 אני מודאגת מהאלימות בדרכים וברחובות.

 אני מודאגת מהקרקס בכנסת. לדעתי, הכל מתחיל משם. 

קצב השינויים שמתכננת הממשלה אני מודאגת מ

הנוכחית. מותר לעשות שינויים אבל לא בדרסטיות. כל 

דבר אפשר לתקן אבל צריך לעשות את זה בנועם. לא ישר 

לזרוק את כל מה שקיים. שינויים עושים לאט. המדינה קמה 

שנה, לא צריך להרוס את מה שנבנה ולהתחיל  75לפני 

 לבנות מהתחלה.

וב יהיה שיח בין הצדדים, אני מאד מקווה שבקר

יהיה איזון ותימשך הבנייה של המדינה הטובה 

 והחשובה שלנו.

 המשפחה הרחבה
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 נעמי סיון צילמה

 צילום יוסי ונש     

 

 

 

 צילום: נילי 

 

 צילום: אודי איילון

 ויש עוד צילומים יפים אבל... 

 לא מצאנו מקום
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 הכוח הנשי של נשות האימפריה האח'מנית

והשפעתו על חצר הארמון של מלכי פרס

גילה אלון

ההיסטוריה של עם ישראל שזורה בזו של העם 

לפני הספירה, עם גלות  8 -האיראני כבר מהמאה ה

בו בסביבה אשור. ארבעה מבין ספרי המקרא נכת

דניאל, עזרא, נחמיה ואסתר.  –איראנית מובהקת 

הספרים האחרים שנכתבו בתקופת הגלות ולאחריה, 

בתקופת בית שני, מציגים מאפיינים איראניים 

שעוזרים לחוקרים לתארך אותם, למשל מילים 

פרסיות כמו גזבר, זמן ופתגם, או ענייני אמונה, כמו 

מים. סיפורה של השטן כישות רוחנית רעה ואחרית הי

מגילת אסתר הוא חלק מהדנ"א של כל יהודי. כל ילדה 

הייתה בפורים לפחות פעם אחת מלכת אסתר וכל 

 המלך אחשוורוש או מרדכי היהודי.  –ילד 

את מגילת אסתר אפשר לקרוא בדרכים רבות: קריאה 

יהודית מסורתית, קריאה פמיניסטית, קריאה 

חמיה נחשבים מקראית משווה. בעוד שספרי עזרא ונ

להיסטוריה לכל דבר, מגילת אסתר שנויה במחלוקת 

גם בקרב החוקרים: יש כאלה הסוברים שהיא 

מתארת אירועים היסטוריים, ואחרים המציגים אותה 

 כמשל או כאגדה. 

בכתבה זו אציג את המגילה בקריאה פמניסטית 

המתארת את הכוח הנשי של נשות האימפריה 

לטה בחלק גדול של האח'מנית, ממלכה פרסית שש

 331–539אסיה במשך תקופה של כמאתיים שנה )

לפנה"ס(. בשנים אלו היא הייתה הגדולה בממלכות 

העולם העתיק, ושלטה על עמים רבים השונים בדתם, 

שפתם ותרבותם. מרכז ממלכת פרס נמצא בעבר 

במקום שבו נמצאת כיום איראן. הישות המוקדמת 

 330–539ית )ביותר היא מדינת השושלת האח'מנ

לפנה"ס(. לאחר מכן הייתה תקופה של שלטון זר, 

לפנה"ס, בתקופת בית  150–330הלניסטי )

לפנה"ס עד  150סלאוקוס(, ולאחר מכן שלטון פרתי )

ה שבה לממלכת פרס   לספירה(. השליט 226

 651–224בתקופת האימפריה הסאסאנית )

  .650לספירה(. הכיבוש המוסלמי התרחש בשנת 

 

  שרידי הארמון בשושן

 

 

 

 

 שרידי ארמון בשושן

 

 

 

 

 

 

 

במאמר השתמשתי בשמותיהם הפרסיים של באי 

הארמון ואני מצרפת טבלה למאמר עם השמות 

שמופיעים במגילת אסתר ובמקורות היוניים מאותה 

 תקופה. *

תֹות ִעם ָהָמן, ִלשְּ ְך וְּ לֶׁ ָכה.  ב -א ַוָיבֹא ַהמֶׁ ֵתר ַהַמלְּ סְּ אֶׁ

ֵתה ַהַיִיןַויֹאמֶׁ  ִמשְּ ֵתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני, בְּ סְּ אֶׁ ְך לְּ לֶׁ -ַמה--ר ַהמֶׁ

ִתָנֵתן ָלְך; ּוַמה ָכה, וְּ ֵתר ַהַמלְּ סְּ ֵאָלֵתְך אֶׁ ֲחִצי -ַבָקָשֵתְך ַעד-שְּ

ָכה, ַותֹאַמר ֵתר ַהַמלְּ סְּ ֵתָעׂש.  ג ַוַתַען אֶׁ כּות, וְּ -ִאם--ַהַמלְּ

ֵעינֶׁיָך הַ  ִאםָמָצאִתי ֵחן בְּ ְך, וְּ לֶׁ ן-ַעל-מֶׁ ְך טֹוב:  ִתָנתֶׁ לֶׁ ִלי -ַהמֶׁ

ַעִמי,  נּו ֲאִני וְּ ַכרְּ ַבָקָשִתי.  ד ִכי ִנמְּ ַעִמי בְּ ֵאָלִתי, וְּ ִשי ִבשְּ ַנפְּ

נּו,  ַכרְּ ָפחֹות ִנמְּ ִלשְּ ִאלּו ַלֲעָבִדים וְּ ַאֵבד; וְּ ִמיד ַלֲהרֹוג ּולְּ ַהשְּ לְּ

ִתי ֱחַרשְּ ְך  ִכי ֵאין ַהָצר ֹשוֶׁה,--הֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ְך.  ה ַויֹאמֶׁ לֶׁ ק ַהמֶׁ ֵנזֶׁ בְּ

ֵאי ָכה:  ִמי הּוא זֶׁה וְּ ֵתר ַהַמלְּ סְּ אֶׁ ר לְּ ֵורֹוש, ַויֹאמֶׁ זֶׁה -ֲאַחשְּ

ר ָלאֹו ִלבֹו ַלֲעׂשֹות ֵכן. -הּוא, ֲאשֶׁ  מְּ

בתחילה כאשר אסתר פגשה את חשרירש )הוא 

אחשורוש הראשון מהמגילה( היא מיפה את המציאות: 

 –אני ועמי, להשמיד, לבוז ולהיות עבדים  "כי נמכרנו,

ואני החרשתי, כי אין  –אנו וילדינו כעבדים וכשפחות 

הצר שווה בנזק המלך." תרגום השבעים אומר: "כי אין 

הצר האויב  ראוי לחצר המלך". תרגום אלפא )תרגום 

נוסף ליוונית( מוסיף: "לא רציתי לומר לך כדי לא 

ה לנו את הרעה הזאת להטריד את אדוני, כי האיש שעש

 שינה את דרכיו."

המלך משיב לאסתר "מי הוא זה אשר מלאו לבו 

להשפיל את סמל מלכותי לבלתי ירא אותך"? שהרי 

אסתר רק אמרה שהם נמכרו לעבדים ולשפחות ולא 

שציוו להשמידם. וממשיך: "ויהי כראות המלכה שחטא 

המלך, ותאמר: "אל נא באפך, מלכי,  גדול היה זה בעיני

 המשך בעמוד הבא      כי רב לי שמצאתי בך נחמה.
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 המשך - והשפעתו הכח הנשי

סעד את לבך, מלכי, ומחר אעשה כדבריך." אבל המלך 

נשבע שהיא חייבת לומר לו מי היהיר שעשה זאת וגם נדר 

 לעשות למענה כל שתבקש. 

ֵתר סְּ ר אֶׁ ָהָמן אִ --"ַותֹאמֶׁ ה; וְּ אֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁ יש ַצר וְּ

ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ָכה.  וְּ ַהַמלְּ ְך וְּ לֶׁ ֵני ַהמֶׁ ַעת, ִמִלפְּ ם ַבֲחָמתֹו, קָ ִנבְּ

ל ֵתה ַהַיִין, אֶׁ ַבֵקש ַעלִגַנת, ַהבִ -ִמִמשְּ ָהָמן ָעַמד, לְּ שֹו -יָתן; וְּ ַנפְּ

ָכה ֵתר ַהַמלְּ סְּ ָתה ֵאלָ -ָרָאה, ִכי יכִ --ֵמאֶׁ יו ָהָרָעה ֵמֵאת ָכלְּ

ְך".  לֶׁ  ַהמֶׁ

והמן עמד לבקש על־נפשו מאסתר המלכה. האם אסתר 

הייתה יכולה לשנות את רוע הגזירה? האם היא יכלה 

בכלל לבקש שיוציאו להורג את המן? ראינו מספר פעמים 

שלפי ההיסטוריונים היוונים היה לנשים האיראניות )בנות 

ובן( מעמד גבוה מאוד, ולבנות המלוכה הייתה החורין, כמ

השפעה מרחיקת לכת בחצר המלך. הדבר נכון גם 

 בהחלטות של יציאה למלחמות ואלו של חיים ומוות.

אביא דוגמאות מהרמון הנשים של האימפריה האח'מנית 

 שהשפיעו על החלטות המלך, כולל הוצאה להורג. 

 

 

דמות אישה מהשושלת 

האחמנית, המשויכת 

 ,להוטאוסהלעיתים 

 

הייתה מלכה בממלכה 

האח'מנית, בתו של כורש הגדול ואשתו של דאריוהוש 

)דריווש הראשון(. )כורש היה המלך הראשון של ממלכת 

פרס האח'מנית, בנו של המלך כנבוזי הראשון, מייסד 

לפנה"ס ונהרג  560הממלכה האח'מנית. עלה לשלטון ב 

לפנה"ס, במלחמה באסיה המרכזית.  530בשנת 

 במסורת 

 

 

יהודית זכור בעיקר בשל הכרזת כורש, אשר העניקה ה

ליהודים הגולים בבבל את הזכות לשוב לארץ ישראל 

 ולבנות בה את בית המקדש השני(. 

הוא "בעלת הירכיים  Atossa פירוש השם הוטאוסה 

הנאות" ויש המפרשים "בעלת התחבולות"   בהיותה 

                                                                                                                                                            שלטוני.-מלכה הוענק לה תואר "גברת" שהיה תואר דתי

להוטאוסה הייתה השפעה מכרעת בהבטחת שלטונו של 

)אחשוורוש( בנה הבכור, כיורש לדריווש, אף על  חשיארש

היה בנו הבכור של חשיארש. הוא היה הילד  פי שלא

וש הפך למלך. היות שהיה ריוהראשון שנולד לאחר שד

בנה ולדעתה הבן המוכשר יותר של דריווש, זכה 

בהשפעתה לרשת את כס המלכות  ואיתו את המשתאות 

בארמון ואת האויבים מבית ומחוץ. ההיסטוריון היווני 

טאוסה הייתה הרודוטוס  בספרו "היסטוריות" מספר שהו

לצאת למלחמה נגד  דריווש זו ששכנעה את בעלה 

היוונים. התירוץ הרשמי היה שהיא רוצה משרתות מערים 

 מסוימות ביוון. מסופר, כי הרופא היווני דמוסדס 

Democedes,   היה מחביביה. הרודוטוס מספר כי

הוטאוסה הייתה מוטרדת מדימום וגוש בחזה. הרופא 

ה לטפל במצב הדלקתי של השד היווני שלה, שכנע אות

שלעיתים מלווה בזיהום )מסטיטיס( ולהסיר את הגידול 

שנוצר לה  . כתוצאה מהטיפול, אטוסה העניקה לדמוסדס 

את חירותו ואיפשרה לו לחזור לבקר ביוון(. )כדאי אולי 

לציין שהוטאוסה הפכה לסמל של חולי סרטן לאורך 

רופא ההיסטוריה. בספר שכתב סידהרתא מוקרג'י )

בנגלי, ביולוג, אונקולוג וסופר( "הקיסר של כל -אמריקאי

המחלות: ההיסטוריה של הסרטן" הוא מספר על 

ההיסטוריה של גילוי הסרטן וטוען לאזכור מוקדם של 

 סרטן השד אצל הוטאוסה. 

 

  https://katzr.net/31cc26מתוך:

שיארש הראשון )שעל פי אחת הסברות היתה אשתו של ח

מזוהה עם המלך אחשוורוש ממגילת אסתר( ואמו של 

ארתחששתא הראשון )שליט האימפריה האח'מנית 

 לפנה"ס(.  465עד  485בשנים 

 המשך בעמוד הבא
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  המשך - והשפעתו  הכח הנשי

בכתביו של הרודוטוס, מתואר סיפור בו אמסטריס נוקמת 

של חשיארש. בתמורה על  בארטאינטה, אשתו הנוספת

התענוגות שהעניקה לו ארטאינטה, הפציר בה 

ח'שיארשא שתבקש כל שתחפוץ ואף נשבע לממש כל 

בקשה. ארטאינטה ביקשה ללא בושה את המעיל 

המהודר אשר אמסטריס ארגה במיוחד ח'שיארשא, 

ולמלך לא הייתה ברירה אלה למלא אחר בקשתה.  

הורג את אמה של אמסטריס גם ביקשה מהמלך להוציא ל

שיארש. חשיארש התאהב באשת אחיו שת אחיו של חא

מאסיסטס וזו סירבה לחיזוריו. כדי לזכות בה הוא השיא 

את בנו דריוס לבתה כי חשב שאולי כך תתרצה, אבל מה 

שקרה הוא שהאם עדיין לא נענתה לו ובינתיים הוא 

התאהב בבת. בכל מקרה, אמסטריס ביקשה להרוג את 

הבת. לבסוף היא לא הרגה אותה האם ולא את 

והסתפקה בציווי להתעלל בה. היא מצווה לענות את 

גופה, עוקרת את לשונה, אפה ואוזניה, ולאחר מכן 

שולחת אותה מושחתת חזרה לביתה. מעשה זה כמעט 

ויצר מרד בשלטון כיוון שמאסיסטס תכנן נקמה 

בח'שיארשא על מעשיה של אמסטריס לאשתו, ותכנן 

חוז באקטריה )מחוז בו הייתה לו אהדה( להמריד את מ

כנגד המלך )ראה במפת האימפריה האח'מנית( . 

ח'שיארשא מנע את המרד בכך שהספיק להרוג את 

מאסיסטס אחיו טרם הספיק להגיע לארץ הבאקטרים, 

אך איבד את אחיו וערער את שלטונו בעקבות השפעתה 

האכזרית של אמסטריס. השפעה אכזרית נוספת של 

ס הייתה על בנה ארתחששתא שיוציא להורג אמסטרי

מנהיג מרד שהרג את אחד מבניה על אף שקיבל שבועה 

והבטחה שלא יאונה לו כל רע . הנסיונות לשכנוע נמשכו 

חמש שנים, אבל בסוף היא הצליחה כבקשתה להוציאו 

להורג בשיפוד על שלושה מקלות. קטסיאס )רופא 

ארתחששתא, והיסטוריון יווני, אשר שירת בחצרו של 

א, מלך פרס בין השנים  תְּ ַשסְּ ַתחְּ  404מופיע במגילה כַארְּ

לפנה"ס(, מספר שהיא שכנעה את ארתחששתא  397 -

לסלוח לאחד מחבריו שנידון למוות בעקבות אירוע ציד 

בלתי הולם. הוא העז להרוג אריה שתקף את המלך לפני 

שהמלך צד משהו, ובכך להיות הראשון שהורג חיה 

ד, מעשה שחל עליו אסור מוחלט באימפריה במסע הצי

 האח'מנית. 

איור מאת יוסטוס 

מתוך  סוסטירמנס

 ויקיפדיה

 

 

 

)הוא שם של מספר מלכות אחמניות( , הייתה  - סטטירה

בעלת השפעה בחצר, השפיעה על מינויי אחשדרפנים 

ועל הוצאות להורג הייתה ידועה כיצירתית מאוד 

בהוצאות להורג והיריבות בינה לבין חמותה הסתיימה 

 בכך שהיא הורעלה למוות. 

יש המנסים לזהות את אמסטריס כאסתר או כושתי. 

בעייתי. ושתי גורשה מהארמון בבושת הזיהוי עם ושתי 

פנים או הוצאה להורג בשנת שלוש למלכו, ותחתיה 

הומלכה אסתר. כפי שראינו, אמסטריס נשארה מלכה 

ראשית עד סוף חייו ומלכותו של חשיארש.  הזיהוי עם 

אסתר גם הוא בעייתי. אמסטריס כפי שמסופר על אסתר 

א לא לא נלקחה לבית המלך יחד עם כל הבתולות, הי

נבחרה בתחרות יופי, ובוודאי לא היו לה עם ומולדת 

 להסתיר.

זיהוי אחר של אסתר, בתרגום השבעים, הוא עם 

סטטירה היפה, אשתו של ארתחשסתא הראשון. נראה 

הגיוני ששמה קשור למילה "כוכב" או לאלה אשתר: לפי 

 120 – 46פלוטרכוס )פילוסוף והיסטוריון יווני, בשנים 

ייתה מלכה אהובה ויפהפייה, אבל לפי לסה"נ(, היא ה

קסיאס )פילוסוף מהאסכולה הפילוסופית המוקדמת 

הקדם סוקרטית(, היא הייתה אחראית על כמה הוצאות 

 להורג, אחת מהן היא של המן ועשרת בניו. 

בסיפור המגילה יש נקודות לא אמינות הקשורות 

להשפעת אסתר על החלטות המלך להוציא להורג את 

בניו. למשל, כאשר המלך מקבל החלטות  המן ועשרת

כשהוא שיכור והפקודה יוצאת עוד לפני שהוא מתפכח. 

כאן, בהשפעתה של אסתר המלך קבל את ההחלטה 

להוציא את המן להורג כשהוא  עדיין שיכור וזו עבירה על 

וק האח'מני כפי החוק האח'מני. עבירה נוספת על הח

לו) למלך החוק אינו מאפשר (אפי שמספר הרודוטוס 

עצמו להרוג אדם בעבור עבירה אחת. כלומר החוק אוסר 

להסב נזק בלתי הפיך לכל פרסי ולכל אחד ממשרתי 

הארמון בעבור עבירה אחת. רק אחרי שנמצא שמעשיו 

הרעים של העבריין הם רבים וגדולים יותר מהשירות 

או אז מותר למלך לתת דרור לזעמו  –שעשה  (הטוב)

 ה להורג.ולהוציא פקודה להוצא

אפשר להסביר את החלטת המלך להוציא לפועל את 

בקשתה של אסתר להרוג את המן ועשרת בניו לאור מה 

שספרה לו שלהמן אין זו עבירה בודדת, יש לו מספר 

לטענת )עבירות: רצה להרוג את עמה של המלכה, ניסה 

לכבוש אותה בבית המלך, וגם  (אחשוורוש –ח'שיארשא 

עם זאת ההחלטות לא אושרו  הכין עץ למרדכי. יחד

 בפיכחות.

 

 המשך בעצוד הבא
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אסתר כאשה חזקה המשפיעה על החלטות המלך 

מביאה אותו להוריד את הטבעת שלו מאצבעו של המן 

ְך ָשב ִמִגַנת ַהבִ  לֶׁ ַהמֶׁ יָתן ולחתום בה על צו התלייה. "וְּ

ל ֵתה ַהַיִין, בֵ -אֶׁ ָהָמן ֹנֵפל ַעלית ִמשְּ ֵתר ַהִמָטה אֲ -וְּ סְּ ר אֶׁ שֶׁ

ת בֹוש אֶׁ ְך, ֲהַגם ִלכְּ לֶׁ ר ַהמֶׁ יָה, ַויֹאמֶׁ ָכה -ָעלֶׁ ִמי עִ ַהַמלְּ

ֵני ָהמָ  ְך, ּופְּ לֶׁ ר ַבָבִית; ַהָדָבר, ָיָצא ִמִפי ַהמֶׁ ן, ָחפּו.  ַויֹאמֶׁ

ָחד ִמן בֹוָנה אֶׁ ְך, ַגם ִהֵנה ַהָסִריִסים-ַחרְּ לֶׁ ֵני ַהמֶׁ ֵעץ הָ -ִלפְּ

ר ר ָעָׂשה ָהָמן-ֲאשֶׁ ר ִדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ דֳּ ָמרְּ ְך עֹ -טֹוב ַעל-לְּ לֶׁ ֵמד ַהמֶׁ

ֵבית ָהָמן ְך, תְּ גָ --בְּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֻלהּו ֹבַַּה, ֲחִמִשים ַאָמה; ַויֹאמֶׁ

ת לּו, אֶׁ ָמרְּ -רָהֵעץ, ֲאשֶׁ -ָהָמן, ַעל-ָעָליו.  ַוִיתְּ ָכי; ֵהִכין לְּ דֳּ

ְך, ָשָכָכה". לֶׁ  ַוֲחַמת ַהמֶׁ

 

טבלה עם השמות שמופיעים במגילת אסתר ובמקורות  *

 היוניים מאותה תקופה.

שם  שם פרסי
 במגילה

שנים  שם יווני
 לפה"ס

קשרי 
 משפחה

 – Darius 558 דריווש דאריוהוש
486  

בנו של 
 היסטספס

 - 486 כסרכסס אחשוורוש ח'שיארשא
465 

בנו של 
 דאריוהוש

 - 465 ארתקסרקסס ארתחשסתא ארתחשסא
424 

בנו של 
 ח'שיארשא

 -559  כורש  כורש
530 

 בנו של כנבוזי

     

 אשת דריווש 5מאה  אטוסה  הוטאוסה

Amāstrī  אשת  5מאה  אמסטריס
 ח'שיארשא

אשתו  5מאה  איסטטירה  סטטירה
ואחותו של 

 דרייוש

רופא יווני  5מאה  קסיאס  
 בחצר המלך

 - 484 הרודוטוס  
425 

היסטוריון 
 יווני

 

 גילה אלון: וערכהכתבה 

 

 
 

 עננים בגובה רב
 מילים ולחן: איל אלף 

 "מתוך האלבום "במרחק הזמן
 

 עננים בגבה רב 

 לך שוב 

 לכדו 

 תו יום 

 דועך 

 ושוב 

 שלח לי אור 

 כוכב 

 בליל שרב 

 את 

 ... שמך

 
אפשר להגיע לביצוע השיר, המילים וכל הפרטים 

  הנלווים באמצעות הקלדת
  ביוטיוב yal AlefAאיל אלף / 

 trlCאו על ידי לחיצה על הקישור + 

  | Ayal  -Altitudeאיל אלף -עננים בגובה רב 02 

YouTube -Alef  

 כל טוב והאזנה ערבה

 ליוטיוב לפני שבועייםן" עלה במרחק הזמ"אלבום ה

 איל אלףרו, חברנו כתבה נרחבת על האלבום ויוצ

 בעלון של החודש הבא

 
 ובינתיים, אפשר להגיע אליו דרך הקישור המצורף
https://youtube.com/playlist?list=PLnvgqn0U

5Kiq8wyPQD2qAOI3Aswq36iU3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFR67i7A3B8&list=PLnvgqn0U5Kiq8wyPQD2qAOI3Aswq36iU3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AFR67i7A3B8&list=PLnvgqn0U5Kiq8wyPQD2qAOI3Aswq36iU3&index=2
https://youtube.com/playlist?list=PLnvgqn0U5Kiq8wyPQD2qAOI3Aswq36iU3
https://youtube.com/playlist?list=PLnvgqn0U5Kiq8wyPQD2qAOI3Aswq36iU3
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24.01.2023 

 

הרב סיון את  רחנויא 24/1ביום שלישי ה אייל ישפה:

דיקנית המכון הבינלאומי להכשרת רבנים , מלכין מס

, לספר לנו על תנועת יהדות חילונית. "תמורה" –ניים וחיל

ף השבוע את השיח שהתחלנו בסו המשכנולאחר מכן 

: יהדות כתרבות, חילוניות הקהילתי על ערכי הקהילה

והומניזם. השיח שהתפתח היה מעניין ומפרה. מה הם 

גבולות התרבות היהודית? דפוסים שונים של חילוניות 

   והגדרות שונות להומניזם.

תרבות העם היהודי מכילה גם את הדת היהודית אבל 

אינה זהה לה. תרבות העם היהודי מכילה את השפה 

והספרות העברית, את ההיסטוריה היהודית, את 

המנהגים, המאכלים, הבדיחות, את האמנות היהודית, 

 ועוד.

יהודי חילוני על דרך החיוב איננו אנטי דתי. הוא מאמין 

מים לו לכפור באמונה הדתית. בערכים מסוימים שגור

הוא מאמין בשוויון ערך האדם, בשוויון זכויות בין גברים 

לנשים, מאמין בזכות של כל אחד מאיתנו להתפתח 

ולהיות מאושר כאן ועכשיו בעולם הזה, מאמין בתורת 

 האבולוציה של דרווין בפרט ובחשיבה מדעית בכלל.

ץ היא להומניזם יש הגדרות רבות. הגדרה שהייתי מאמ

זו המתייחסת לאמונה בהכוונת פעילותינו כלפי עצמנו 

 וכלפי אחרים למען פיתוח אופטימלי של כל אחת ואחד.

 

 

 

27.01.2023 

 

ביום שישי התכנסנו לקבלת שבת שכללה גם ארוחה 

מעשה ידינו. הדרשה בקבלת השבת התייחסה לפרשת 

בא, המתארת את יציאת עם ישראל ממצרים. עם היוצא 

שיש בה שלטון אבסולוטי עם מלך עריץ כדי מממלכה 

תורה לחיות חייםי של צדק חברתי בארץ ישראל.ככתוב: "

". התייחסנו ליום אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם

השואה הבינלאומי שחל יום קודם, שוחחנו על הלקחים 

שאנו יכולים ללמוד מהשואה וחזרנו אל אותו פסוק 

 אל. בפרשה ומשמעותו כיום במדינת ישר

 

 שיח רעים 31.3.23

ק באגדות מתוך מסכת תענית ועסהמשכנו לבשיח רעים 

 עבורנו כיום. תוך בחינת היבטים רלבנטיים

אחד הסיפורים שדנו בהם מתייחס לגזירת תענית בבבל 

על רקע מגפה שפורצת בארץ ישראל ומתוך אגדה זו 

שאלנו את עצמנו מהו היחס כיום בין ישראל ליהודי 

 העולם ועד כמה חשוב לנו קשר שכזה עם יהודים מחוץ 
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 המשך –זה היה בחודש שבט 

 המשך -שיח רעים 

לאחריותה של מדינת למדינת ישראל. האם הביטוי 

ישראל ליהודי התפוצות במגילת העצמאות נכון שיחייב 

שנה מאוחר יותר? שוחחנו על חוק השבות  75גם אותנו, 

 ועל נגזרות שונות של החקיקה בישראל על יהודי העולם.

 

 טיול לאתרי לוד העתיקה ומוזאון הפסיפס 3.2.2023

  

נהדרת. : ביום ששי בבוקר היתה לי הפתעה גילה אלון

מחברי הקהילה נרשמו לסיור ונמצאנו יחד מעל  17רק 

חברים. שמחתי להיענות הגדולה לטיול, פעילות  30

קהילתית שמחזקת את הקשרים החברתיים בין חברי 

 הקהילה.

 שרידים ממלוכים עות'מנייםבונומנטים בטיולנו ביקרנו במ

כנסיית , כנסיית תקופה הביזנטיתמהשרידי הכנסייה ב וכן

גולת ג'ורג', קדוש נוצרי יליד העיר שנקבר בה.  סנט

של פסיפס נדיר ומרשים ביופיו הכותרת היתה ביקור ב

הפסיפס התגלה  .עיררצפת וילה רומאית שהיתה ב

שמטרתה היתה  ההצל ת, במהלך חפיר1996בשנת 

ממצאים ארכיאולוגיים לפני הרחבת רחוב למצוא ולבדוק 

  החלוץ בעיר.

 

 

לכבודו, שנבנה במוזיאון מיוחד למבקרים מוצג הפסיפס 

וילה הרומית.  ושם שמענו מהמדריך הסבר מרתק על ה

בזכות ייחודם העיצובית של התמונות המוצגות בו, הוא 

שנים במוזיאונים הגדולים של אירופה  10 -נדד יותר מ

 וארה"ב.

לאחר מכן יצאנו לבקר את האתרים העתיקים בעיר. 

 המוזנח כיום. בית הקשתותאל חאליל וב 'אןבקרנו בח

הח'אן בנוי סביב חצר מרכזית, על קירותיו צומחת 

 ארי סיצילי ושיכרון זהוב.-צמחיית כתלים כגון לוע

-פנימה מבעד לסורגים לראות בתי בבית הקשתות הצצנו

בד עתיקים, שריד לתעשיית השמן ההיסטורית בעיר. 

מתחם בית הקשתות מיועד לשיקום בשנים נאמר לנו ש

ובות, כחלק מתוכנית לבניית שכונת מגורים חדשה הקר

 בקרבתו.

לוד היא אחת הערים העתיקות בארץ ובעולם. לאורך 

אלפי שנים הצליחה העיר לשמור של תקופות היסטוריות 

כבר בתקופה הכנענית על רצף התיישבותי מרשים. 

לפה"ס( הייתה עיר  1200- 3200)תקופת הברונזה, 

ך ראשית שהתפצלה מדרך מרכזית שישבה על סעיף דר

הים )ויאה מאריס( לירושלים. בהיותה אחת הערים 

הראשיות יש בה אתרים המייצגים את כל התקופות 

מהתקופה הניאוליתית הארכאולוגיות של ארץ ישראל, 

תחילת החקלאות, דרך  עתשנה(  8000-)לפני כהקרמית 

תקופת הברונזה והברזל, בהמשך בתקופה הפרסית 

בלוד(, התקופה הרומית והביזנטית,  )תקופת התנאים

התקופה האסלאמית הקדומה, התקופה הממלוכית, 

כל תקופה  ותקופת המנדט הבריטי.  תהעותומני

תולדותיה של  השאירה שרידים מהם ניתן ללמוד על

 . העיר

 

מזג האוויר שיחק לנו והסיור הסתיים בקבלת שבת 

 חגיגית בחצר המוזיאון.
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 טו בשבט 5.2.2023

 

ו בשבט “את הציבור לערב ט הזמינוהילות ֵרעים ויזמ''ה ק

. הבאנו איתנו מרקים, לחמים ופירות יבשים בסימן תקווה

 לערב מרתק באירוח נפלא של קהילת יזמ"ה. 

 

במהלך הערב התחלקנו לשמונה שולחנות כשבכל שולחן 

 נציגות של שתי הקהילות. כל שולחן דן בסוגיה/

לדותיה של מדינת ישראל משבר הקשור לתו קונפליקט/

וכל שולחן חילץ שאלה אחת לפנל מומחים שכלל את 

פרופסור אוריאל פרוקצ'יה מהאוניברסיטה העברית 

ופרופסור עמיחי כהן מהמכון לדמוקרטיה בהתייחסות 

למשבר אותו אנו חווים כיום. הכוונה הייתה להמחיש 

שגם אותם משברים נראו לנו גורליים בזמנם וצלחנו 

שובות הפנליסטים היו בחלקן בהחלט מעוררות אותם. ת

השראה ומחשבה, ואיפשרו לנו לראות רבדים עמוקים 

יותר של המשבר, ואת הצורך, בסיכומו של דבר, לבנות 

 גשר לעתיד משותף במדינה.

 

 כל שבוע

 בואו לחלץ עצמותנו ולהבריא שרירי גופנו.

 

 טיול לשמורת פורהיום שישי, נקיים  24.02.2022

מחיפה ונתארח אצל קהילה  קהילת יה"ליחד עם 

 ' בבאר שבע. בארותאורתודוקסית שוויונית בשם '

 

 אתר האינטרנט של קהילת רעים

לראות  מגוון גדול מהפעילויות  אפשראתר שלנו ב

במחשב(. מומלץ במיוחד  עדיף לראותשלנו )

לצפות בסרטון של טעימה מאירועי הקהילה . 

נעמי סיון עושה עבודה מדהימה בתיעוד ובהכנת 

 הסרטון

-of-judaism.org.il/copy-https://www.israeli

D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99D7%94%%

D7%9D% 

https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
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